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Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. - Vis dėlto kurkite!
Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi. - Vis dėlto duokite tai, ką turite
geriausio!
Motina Teresė

BŪKITE laimės paukščiai, atskleiskite
savo dar neatrastus talentus, mylėkite gyvenimą,
nepamirškite savo gimtojo krašto.
Direktorius
***

Mieli auklėtiniai,
Būkite patys savimi, mokėkite gyventi, mokėkite
svajoti, sugebėkite atleisti, nepamirškite vaikystės,
gyvenkit dėl savęs. Mokėkite džiaugtis, mokykitės
iš klaidų, mylėkit ir būkit mylimi. Nepamirškit
draugų, siekit savo tikslo. Laikykite svajonę delne,
būkite tuo, kuo norite būti. Būkite laimingi.
IVa klasės vadovė Kristina Lūžienė

Mieli mokiniai,
Viską gyvenime galima pasiekti mažais žingsneliais. Tačiau kartais reikia drąsos atlikti šuolį
– juk neperšoksi duobės dviem mažais žingsneliais.
Pirmosios mokytojos
Rasuolė Juknevičienė, Vida Kacevičienė

***

Jei kada diena ateis aštri tarsi svogūnas
Ir sūriais lašais ims graužti Jums akis,
Brūkštelkite savo širdyse Vilties degtuką
Ir lai čirškina bėdas pasitikėjimo savim ugnis.

Mieli abiturientai,
Sveikatą turime vieną, ją reikia
“užsidirbti”.
Jei norite būti gražūs - bėgiokite,
Jei norite būti protingi - bėgiokite,
Jei norite būti stiprūs - bėgiokite.

Išeisi, palikęs mokyklą,
Užtrenksi valgyklos duris.
O kiek tau nutiko čia visko,
Virėjos gal tik pasakys.
Išeisi, o mes vis dar virsim,
Ir bus dvyliktokų kitų.
Kepsnių prisikepsim ir
lauksim
O galgi užsuksi ir tu.

Linkiu Jums bėgti per gyvenimą ištvermingai, protingai, sveikai ir linksmai.
VSPS Aušra Džiugelytė

***

Mieli dvyliktokai,

Linkiu sėkmingai išlaikyti egzaminus,
protingai pasirinkti studijas, kad po jų
netaptumėte bedarbiais,

linkime pasirinkti teisingą
kelią ir žengti juo drąsiai,
nebijoti siekti tikslo ir išlikti savimi.
Valgyklos šefės
Regina, Asta, Irmutė

IVb klasės vadovė Rasa Vyšniauskienė

ir gražios vasaros!
Bibliotekininkė Danė Matekonienė
Piešė Vytautas Kasparaitis (IVa kl.)

Mokykla – tai...
... gyvenimo mokytoja. Ji padeda užpildyti pirmuosius gyvenimo puslapius ir paruošia ateičiai. Galima teigti, kad ji
antrieji namai, todėl tinka posakis: „Namai – pragarai, bet be jų – negerai.“ (Jūratė)
... tai upė, nuolat srūvanti kintanti ir galų gale išplukdanti į gyvenimo jūrą. Ji man suteikė galimybę per šiuos dvylika
metų iš savo mažos medinės valtelės išauginti tvirtą, baltomis burėmis varomą laivą, atlaikysiantį visas bangas ir
audras. (Greta)
... tarsi antrieji namai, kuriuose skleidžiasi geriausios mokinių mintys, idėjos, talentai. Čia daugiausia kartu su bendraklasiais praleistų akimirkų, kurios, deja, įvertinome tik paskutiniais metais, kai supratome, kad jau greit bus laikas išsiskirt. (Livija)
... laisvalaikio praleidimo vieta, be jos, kai išeisiu, bus labai liūdna. (Arnoldas)
... stebuklų šalis, kuri suteikia džiaugsmo ir mažiems, ir dideliems ... ir adapteriams. (Simonas)
... pragaras žemėje: durys – kaip Tartaro vartai, mokytojai – jo sargybiniai velniai. (Giedrius)
... blogis. (Ovidijus ir Jonas)
... kančios ir džiaugsmo stovykla, kur svarbu ne tik mokytis, bet ir pastovėt už save. (Aivaras R.)
... pats geriausias dalykas žmonėms, kurie svajoja gyventi amžinai, nes čia laikas tiesiog sustoja. Baisu... (Renatas)
... žinių pasaulis. (Laimis)
... dvylika metų kalėjimo. (Lukas R.)
... vieta, į kurią man taip nesinorėjo eiti, bet dar nebaigusi imu ilgėtis ir gailiuosi už praleistas pamokas. (Samanta)
... naujų žinių šaltinis, tobulėjimo vieta, kuri suformuoja mus kaip asmenybes. (Viltė)
... pats geriausias gyvenimo mokytojas. Ji padeda mūsų gyvenimo pamatus, moko pažinti save, ji išleidžia mus į
platų gyvenimą kurtis savojo ir siekti didelių aukštumų (Ugnė)
... tai pusiaukelė tarp vaikystės nerūpestingumo ir pilnametystės pareigų (Paulius)
... vieta, kur ateini pasisemti naujų žinių... Čia supranti, kad nebus niekur taip, kaip čia, nes čia draugai vienoje vietoje, pažįstami mokytojai su savais patarimais ir visos vietos – taip žinomos, taip ištyrinėtos... Tai vieta, į kurią bus
visada gera sugrįžti ir ją prisiminti. (Violeta)
... antri namai, kuriuose gyveni tik dvylika metų, bet prisiminimai išlieka visam gyvenimui (Vytautas)
... žinių šaltinis... ji mus užaugina ir išleidžia į gyvenimą... čia sutikome savo geriausius draugus (Neringa P.)

Tai, ko nežino visi...
Niekas mūsų nepažino,
Esame kokie protingi Pasirodome šiaip taip
Atsargiai palikę viską
Smegenų giliausiuos kloduos:
Išmintį ir nuovokumą,
Dėmesį ir didį ryžtą,
Uolaus mokinio kruopštumą
,,Onorą” kaip dvyliktoko ...
Semsim mes iš ten gi viską,
Imsim, kai ateis tam laikas...
Mes laimėsim-pamatysit!
Iškodavę akrostichą, sužinosite abiturientų šūkį.

VARDAS PUOŠIA ŽMOGŲ...
(vardo ir pirmosios jo raidės prasmės)
Aivaras (skand.) - „lankininkas, karys su lanku“. Simbolizuoja pradžią, norą
kažką pradėti (Aivaras R. visada surengs projektą X mūsų mokykloje). Esate ambicingas
ir nepriklausomas, turite stiprią valią. Jus ne taip paprasta paveikti; esate tiesmukas,ir
pasitikite savimi (matyt, todėl daugelis merginų krenta„po kojomis“). Galite būti stiprus,
ryžtingas, būdingas tikslingumas - tai įrodo Aivaro N. matematikos ir fizikos pasiekimai.
Aleksandra (gr.) – „ žmonių gynėja“. Turite vystyti savo lankstumą (ir balso
lankstumą). Įsiklausykite į aplinkinių nuomonę (bet nebūtina į ją aklai reaguoti).
Arnoldas (gr.) - “karaliaujantis erelis” (ypač kelyje). Simbolizuoja dvasinio bei
fizinio komforto (gal ir ūgio? ) troškimą. Gali būti užsispyręs ir savavališkas (tai akivaizdžiausiai demonstruoji per pamokas).
Domantas (liet.) - “davimas” + ”sumanus”, “turtas” (ne veltui laimėjo anglų k.
olimpiadoje). Esate drąsus, įžvalgus, galite susikaupti ir išspręsti daugybę problemų (o jų
tikrai daugybė dvyliktoje klasėje). Esate tikras autoritetas, kartais būnate užsispyręs
Evelina (germ.) – „jėga, stiprybė“. Būdingas poreikis išreikšti save, pasikeisti
idėjomis, tarpininko vaidmuo bei svarbiausia – originalumas (tai matome tavo fotografijose Fecebooke). Esate įžvalgi ir Jus nelengva apkvailinti (tikriausiai lengvai pastebite
mokytojų klaidas?).

KOMPETENCIJŲ UGDYMAS (pusiau juokais)
Pasaulio ir savęs pažinimo kompetencijos ugdymas:
* Romantikai mene išryškina gražiausias žmogaus savybes,
perteikia jas gražiau nei yra iš tikrųjų.
* Reikia labai atkreipti dėmesį, kokį žmogų, visuoDalykinės kompetencijos ugdymas:

* Romantikams nepatinka apsimestinumas, jiems svarbu tai, menės veikėją ar kažką kita iš galimų variantų pasikas yra tikra, viską vaizduoja taip, kaip yra iš tikrųjų, į meną rinkti autoritetu. Jis skirtingas, pasižymės kažkuo
išskirtinu, nuveikęs kažką unikalaus, pasižymės ir
žiūri realistiškai.
išskirtinėmis, ir daugeliui prieinamomis savybėmis.
* Romantizmas atsirado, kai prasidėjo Prancūzijos revoliucija. Turi sužavėti, įžiebti tam tikrą liepsnelę akyse.
*J. Biliūnas parašė “Anykščių šilelį”.
* Beprotybės kauke galima naudoti ne vien tam,
* Šatrijos Ragana - tai kažkokio rašytojo kūrinys.
* Mažvydas priglaudė vagis, girtuoklius, visuomenės atliekas.
* J. Biliūnas rašė pasakas, tragedijas.

kad pasiektum tikslą ar rastum kelią iš kokios nors
padėties. Galima naudoti tam, kad pasinaudotum
kitų žmonių malone, piktnaudžiautum siekdamas
naudos sau.

* J.V. Gėtės “Faustas” antikos kūrinys, nes rašoma apie dievus. *. Jei nori būti laimingas, kaip sakė Gugis, nebūti* Gamtos grožis Maironio eilėraščiuose atskleidžiamas, kai nai turi būti darbštus: “Svetimi marškiniai šildo ne
negyviems daiktams suteikiamos gyvų savybės, pavyzdžiui, ką mažiau”.
eilėraštyje “Anykščių šilelis”.
* Šatrijos Ragana parašė “Sename dvare”, “Pragiedruliai”.

Praktinės kompetencijos ugdymas
* Kai Sovietų Sąjunga uždraudė lietuvišką spaudą, lietuviai taip
* Sunku mėgautis patinkamu darbu, jei atlygis
lengvai nepasidavė, jie vis vien rašė knygas ir jas nešiodavo.

menkas, būtų sunku pragyventi, ir“darbo vaisiai

* “Liūdnoje pasakoje” viskas vyksta, kai buvo tremtys į Sibirą, būtų kartūs”.
kazokai ir baudžiauninkai, kai rusai buvo užėmę Lietuvą.
* Mūsų valstybei svarbu surinkti kuo daugiau lėšų,
* Lyrizmas - tai meninės priemonės, pavaizduotos tame tekste. kad patys valdininkai susikrautų sau turtus, sėdėdami prie lovio. Žmonių pastangos niekam neįdomios,
“Sename dvare” - drama, nes vyksta draminės situacijos.
jie gyvena iš pašalpų, apsikabinę bambalį.
* Darbą ir jo prasmę sunaikino ankstesnių amžių
žmonės.
ČIA ŽODĮ TARĖ ABITURIENTAS...
* Šiuolaikiniam žmogu lemta mėtytis po gyvenimą,
būti neįvertintam ir atstoti pigią darbo jėgą, tačiau
Pamoka, langas uždarytas, darosi šilta. Vienas iš mokinių bankeletui pavyksta praslysti, tereikia užsibrėžti tikslą
do jį praverti, bet napavyksta. Čia žodį tarė Abiturientas:
ir rasti prasmę dirbti darbą, jei jis ir beprasmis.
*Jei kaimynai draugiški, jie padeda, ateina į talką,
- Spirk iš kitos pusės!
tai žmogus ir tauta tampa laimingesnė.
***
Dvyliktokai ruošiasi rašyti rašinį, kuria pabaigas. Čia žodį tarė
Abiturientas:
- Galima pabaigti pasaka ,,Ali Baba ir keturiasdešimt plėšikų”:
,,Šoko jie visi ant žirgų ir tik-dik, tik-dik … domoj”.
***
Paskutinieji testai. Kas rašo, kas vaidina rašantį. Vienas iš mokinių žiūri svajingai tolį pro langą ir šypsosi. Mokytoja klausia, ko tas nerašo, o šypsosi. Čia žodį tarė Abiturientas:
- Negi liūdėsiu?
***
Pokalbis apie eseistiką, dvyliktokai ,,pasiruošę” pristatyti pasirinktą kūrėją. Išsamūs abiturientų pristatymai:
- Apie ką čia? Kokie eseistai? Tris žinojau ar keturis...
- Ką Jonas sako? Nieko nesako.
- Aš nežinau, ką sakyti... Čia kur vakar?

Giedrius (liet.) - “šviesus, saulėtas, tyras” (kokia miela šypsena!). Jūsų vaizduotė ir mintys kuria Jums sėkmę (ne veltui „ištempei ant teigiamo“). Esate disciplinuotas, greitai reaguojate į atsiradusias galimybes (kvietimus į „tūsą“).
Greta (vok.) - „perlas“. Tai žinių siekimas, poreikis atlikti viską dorai ir sąžiningai (todėl ir esate geriausia mokinė!).
Mėgstate tvarką, esate disciplinuota, (svarbi buvo tavo pagalba parlamento nariams, ir ne tik jiems).
Indrė (iet.) - “nendrė” (tokia ir yra - laiba it nendrė). Išorinis praktiškumas slepia romantinę prigimtį. Turite gerą skonį, jaučiate grožį, meną (ne veltui septynerius metus praleidai muzikos mokykloje).
Jonas (hebr.) - “Dievas yra gailestingas”. Jūs – doras, ištikimas ir atviras. Norite padėti aplinkiniams (dažnai paveži
savo Passatu, o kai reikia pagalbos tau—irgi atvirai paparašai, net pusmetyje ketvertų).
Jūratė (liet.) “jūrų mergelė”. Turite blaivų protą ir nemažai talentų (puikiu grojimu gitara įsitikinome ne kartą). Išmokite gauti daugiau vidinių impulsų, jei norite išnaudoti savo talentus.
Laimis (latv.) - “laimė”. Esate doras ir atviras, lengvai palaikote santykius su aplinkiniais (ypač dailiomis panelėmis,
bet žiūrėk, kad neapgautų).
Livija (lot.) – „alyvuogių medis“. Esate linkusi į intelektualinę veiklą (kaip įspūdingai skamba giesmės Bažnyčioje ir
interviu Facebooke), bet galite pernelyg lėtai priiminėti sprendimus.
Lukas (gr.) - “šviesa”. Jautrus grožio suvokimas, artistiniai sugebėjimai (puikus aktorius Lukas V., kai reikia “keltis”
pažymius). Būdingas siekis pasidalinti žiniomis (pabėgimų planais – Lukas R. ) ir jausmais (abiejų - pykčiu ant mokytojų).
Miglė (liet.) - “migla, rūkas”. Esate energinga ir darbšti, kartais netgi persidirbate (manome, aerobikos treniruotėse).
Profesinėje veikloje esate (arba būsite) kvalifikuota specialistė (kiek specialybių jau išbandėte Muzikos mokykloje?).
Neringa (liet. iš vietovardžio Neringa) - Jums patinka stebėti gyvenimo eigą. Esate jautri ir galite turėti daugybę meilės nuotykių (Neringos P. su Luku – jau paskutinis? ) Be to, esate uoli darbininkė, kuri nepakenčia „bergždžio darbo“ (štai ir
Neringos Č. paaiškinimas dėl namų darbų nedarymo).
Ovidijus (lot.) - “avininkas”. Kad galėtų save realizuoti, toks žmogus turi atrasti savo pašaukimą (gal tas pašaukimas
– Greta?) Gerbiate ( mokyt. Balčiuvienės ?) taisykles ir instrukcijas.
Paulius (lot.) - “ mažas”. Reiškia idėjų turtingumą, rūpinasi savo išvaizda (esi tikras dendis). Galite būti prisirišęs prie
savo nuosavybės (juk gyvenimas netektų prasmės be AUDI?).
Renatas (lot.) – „atgimęs“. Jūs – garbingas ir geraširdis, galite padėti kitiems, spinduliuojate didelę vidinę energiją
(savo klasiokams ir klasiokėms). Reikalo vardan galite paaukoti ir savo laiką, ir energiją (ne veltui lietuvių kalbos įskaitai skyrei papildo laiko - tau jo netrūksta?)
Samanta (hebr.) - “Dievo vardas” arba “Dievas išklausė”. Galima dažna nuotaikų kaita (ypač negražiai atrodant
nuotraukoje), būdingas impulsyvumas. Esate produktyvi, greitos reakcijos (todėl darbas Babilone puikiai tinka).
Simonas (hebr.) - “išklausymas, Dievas išklausė” (gal išklausys ir prieš egzaminus?). Būdinga šiluma, žavingumas,
ištikimybė (tai pakeri ne vieną širdį). Esate blaivaus proto bei tvirtos padėties (net ir per šventes).
Toma (hebr.) - “dvynys”. Jūs esate dinamiška ir gyvenate triukšmingai bei audringai, kartais reikia prisiversti sustoti
(apie tai byloja tavo nuotraukos) ten pat F...). Jūs skaitote kitų mintis, todėl norėdama aplenkti kitus, turite greitai veikti (tačiau
tam sutrukdyti gali tavo aukštakulniai batai – žudikai).
Ugnė (liet.) - “ugnis” (ne veltui visą laiką švyti). Būdinga laki vaizduotė, kilnaširdiškumas, užuojauta vargams (ir
visoms draugėms). Esate intelektuali, išradinga bei stilinga (atrodai pritrenkiamai, o scenoje- dar labiau).
Vaida (liet.) reiškia „rodyti“. Kūrybinga, į ateitį sutelkta asmenybė (todėl nepaleidžia svajonių tapti Kauno Žalgirio
krepšininko žmona).
Vaiva (liet.) - “šviesa, vaivorykštė” (todėl ir rengiesi ryškiai). Būdingas komunikabilumas, ryšys su gyvenimu, su
gamta (turbūt to išmokė sesės ir Dovydas).
Viltė (liet.) “viltis”. Jūs – atvira, lojali ir patikima (todėl turite daugybę draugių ir nuotraukų su jomis), tačiau galite
būti neperprantama, egoistiška.
Violeta (lot.) - “viola”- “violetinė spalva”.Turite grandiozinių planų ir idėjų (gal tapti grožio industrijos magnate?) bei
sugebate juos realizuoti (tai parodys laikas).
Vytautas (liet.) - “vytis, raitelis” + “tauta” (net iš kūno sudėjimo matosi, kad tikras karžygys - gražuolis). Esate darbštus ir norite matyti rezultatus (todėl visus vakarus praleidi sporto salėje?).

